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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

 
Us resumim, tot seguit, els aspectes més rellevants tractats a la reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut del Departament de Cultura on es va presentar la Memòria d’Activitats 
Preventives de l’any 2017 i es van planificar les actuacions preventives del 2018. 
 

• Es presenten les avaluacions de riscos realitzades fins la data en el Departament 
de Cultura; resten per avaluar llocs de treball de la xarxa de biblioteques que 
finalitzarà aquest any 2018. Es realitzaran avaluacions de riscos en 14 centres de 
treball. 

 
• Pel que respecta a la vigilància de la salut, a banda de les corresponents revisions 

mèdiques es van difondre campanyes preventives de salut en tots els centres. 
 

• La formació va arribar a 449 treballadors i treballadores (cursos de primers auxilis, 
treballs d’alçada, etc). 

 
• A nivell d’accidents laborals, amb les estadístiques oficials de 2017, es constata 

que tenen poca incidència en les incapacitats transitòries (14 baixes en tot l’any 
derivades d’accidents lleus). També es reparteix l’estadística del que portem d’any 
2018, on la tendència és semblant a la de 2017. 

 
• Se’ns informa d’un darrer acord d’organització del treball al dipòsit del carrer 

Hospital, on es constata que no incideix sobre la càrrega de treball.  
 

• També es presenta el pressupost sobre prevenció per aquest any 2018, que és 
pràcticament el mateix que el de 2017: 226.000 euros. 

 
• Finalitza la reunió i ens emplacem per un altre a principis d’abril. 

 
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la salut laboral podeu posar-vos en contacte 
directament amb el vostre delegat de prevenció de CCOO manelrpoveda@gmail.com 
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